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﷽ 

ة وأقام احلجََّة عليه بالُسنَّة بعد القرآن، والصال والبيان،احلمد هلل الذي خَلق اإلنسان وعلمه 
 بعد:مث أما  بإحسان؛وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم  َعدنان،والسالم على سيِد ولد 

نه ويهديه إىل طريق الّصواب والرشاد الذي ضلَّ ع طريقه،فالعلم هو النور الذي يضيء لإلنسان 
 ...والبدعأكثر الناس وتاهوا يف ظلمات اجلهل 

ــــــيء به ــــــ ضـ ــــــور  مب   يسـ ـــــــ ــــــُم نـ  العلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــم أْعَلى حيـاة  للعبـاد كمـا  العلـ

 ــلال ََسْع ال َعْقل بل ال يـُْبِصروَن ويف ا

ـــــُل َضاَلخِل اـَْلـــِق قاِطب  ـــَة  فاجَلْهُل َأْصـ

 ْم أْصــــــُل ُهداُهـــْم َمْع َسعـــاَد ِِ  والِعْلمُ 

 هِ واـَوُف باجلْهـــِل واحلُـــْ ُن اللـــويُل بِ 

 

 

ــــــــــــــــِم    أهُل الســعادة واجلّهاخل يف اللُلَـ
 أهـــــــــــــُل اجلهـــــــــــــالِة أمـــــــــــــوات   هلهمِ 
ــــــــــــــــــــِرف  ُكل  ِبَذنِْبِهمِ  ــــــــــــــــــــِر ُمْع َـ ِعيـ  ســــــَ
ْقَوِ ِْم طُرّا  وظلمهم ـــــــــــــــــــــُل شـــــــَ ـ  وأصـــــــْ

قى  ْل وال َي ــــــــْ  َكمِ َذُوو احلِ فال َيضــــــــِ
مِ وَعن أُوِل الِعْلِم َمْنِفيَّاِن َفاْع َ   صـــــــــــــــِ

 
اقْـرَأْ بِاْسِم ﴿ تعاىل:قام اإلسالم يف أوخل أمره على العلم مث العمل فجاء العلم قبل العمل قاخل وقد 

-2املدثر: [ ﴾َوَربََّك َفَكبـِّرْ  (2)ُقْم فَأَنِذْر  مث جاء األمر بالعمل ﴿، ]1العلق: [َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾ 
، وقد بوََّب اإلماُم فبدأ بالعلم أوال   ،]19حممد: [﴾  اللَّهُ فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ﴿: ، وقاخل تعاىل]3

ن كان ، فالعلم مب دأ كل أمر، فال يصلح القوخل إال إ]اْلِعْلُم قـَْبَل اْلَقْوخِل َواْلَعَمِل[باب  البخاري 
إال كانت و  الصواب.، فالعلم أساس العمل والقوخل مل إال إن ُبين على علمالععلى علم، وال يصلح 

 .ع مد على ما جاء به ال رع امللهراألعماخل واألقواخل كلها باطلة إن مل ت

ولعلي  ى،وحتصفإهنا أكثر من أن تعد  العلم،أما األحاديث واآلثار اليت جاءت يف فضل طلب 
قدم رجل من املدينة على « قاخل:فعن قيس بن كثري  الباب،يُلخِّص كل ما جاء يف هذا  اأسوق حديث  

حديث بلغين أنك حتدثه عن رسوخل اهلل  فقاخل: أخي؟أيب الدرداء وهو بدم ق فقاخل ما أقدمك يا 
. :إال يف ما جئت  قاخل: ال. قاخل:؟! أما قدمت ل جارة قاخل: ال. قاخل:؟! أما جئت حلاجة قاخل

من سلك طريقا يب غي فيه علما سلك ) يقوخل: فإين َسعت رسوخل اهلل  قاخل: احلديث.طلب هذا 
س غفر له من وإن العامل لي العلم،وإن املالئكة ل ضع أجنح ها رضاء للالب  اجلنة،اهلل به طريقا إىل 

مر على سائر مل على العابد كفضل القوفضل العا املاء،حىت احلي ان يف  األرض،يف السموات ومن يف 
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لعلم فمن أخذ به ا اإمنا ورثو  ا،دره  ا وال إنَّ األنبياء مل يورثوا دينار   األنبياء،إن العلماء ورثة  الكواكب،
 . »(1)(أخذ حبظ وافر

 المي  ا عبرنام   وألجل ما تقدم قّررت أن أك ب يف هذا ال أن وأضع للالب العلم وأهل اهلمم
به الثواب  اراجي   للريق،ام وُتّسهل عليهم هيسريون عليه يف طلبهم العلم مع بعض الفوائد اليت قد تنفع

 األرباب.من رب 

 :ب داي  ة ال  ط ل  ب
 قدراته علىو ينمي هبا أفكاره  "تأسيس علمي"البد أن مير القارئ أو طالب العلم املب دئ مبرحلة 

وال فريق  أنواع األدلةو وكيفية اس نباط األحكام  اجلمل؛ وكيفية بناءفي علم املفردات العلمية  االس يعاب،
املصللحات  اينوي علم معكذا اـفي واجململ وامل كل وامل  ابه   واملفسر واحملكمالنص واللاهر  ب 

ل أن يقرأ كل  واألص اآللة،وذلك يكون من خالخل قراءة امل ون والك يبات املخ صرة يف علوم  العلمية،
ل روحات فإن مل ي يسر ذلك فيس مع إىل ا م قدم،ك اب على شيخ م خصص يف الفن أو طالب علم 

 يسر ذلك فإن مل ي السليم،الصوتية من خالخل النت وأن تكون لعلماء أو طلبة علم عرفوا باملنهج 
  احللوخل.ون آخر إليهم يك واالس ماعفيس مع للمب دعة الذين وافقوا الصواب يف تلك املسألة  اأيض  

كذا البد من أن ي واصل على االقل مع طالب علم ميد ليلرح عليه ما اس  كل عليه في يل عنه 
ب مرحل ه ا يناسويلل على ذلك حىت يلّم بعامة مسائل تلك العلوم إملام   به،االشكاخل ويسرتشد 

 ل .امل وسّ إىل مرحلة  ا صحيح  مث ين قل بعد ذلك ان قاال   االب دائية،

 مل ونويقرأ اأما إذا غاص مباشرة يف املوسوعات وعلوم الغايات من قبل أن يضبط علوم اآللة 
 سيكون مآلهو فسُيحّمل نفسه ما ال طاقة هلا عليه  العلوم،ما يؤهله لفهم تلك  واملخ صرات وي علم

 الريح.وسيضيع جهده ويذهب ذهاب  واالضلراب،احل مي ال يه وال   ت 

 :عقي  دةدراس ة علم ال
وصفاته  ه وأَساءهوربوبي إن علم العقيدة من أهّم علوم ال رع احلنيف الذي يه م بدراسة ألوهية اهلل 

 إخل من أمور االع قاد. ومسائل اإلميان.

                                                             
 (.2682) برقم: أخرجه الرتمذي (1)
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والبد من تقدمي هذا العلم على غريه من العلوم الم  اجه القوي حبياة العبد وألن اجلهل ببعض 
تقدميه على  لذا وجب تعاىل،أموره ومباحثه أو اـلأ قد يؤدي بصاحبه إىل الكفر أو اإلشراك باهلل 

 هذا.خاصة  يف زماننا  غريه،

 مراحل:علم العقيدة بثَّلث  وتمر دراسة
خ علي االب دائية اليت يع مد هبا اللالب على ك ب املعاصرين كال ي وهي املرحلة مرحلة ابتدائية:

مة الفهد وال يخ فارس ال هراين وال يخ أيب عبد اهلل املهاجر وغريهم مث ك ب أئ وال يخ ناصراـضري 
يف   لروإدمان النالدعوة النجدية كك اب "األصوخل الثالثة" و "القواعد األربعة" و "نواقض اإلسالم" 

ك اب "فضل اإلسالم" لل يخ حممد بن عبد الوهاب و "ك اب ال وحيد" الذي ال يسع طالب العلم 
 .و "معارج القبوخل" للحكمي  "، السنة املن ورةو "أعالم  تركه،

 مسألة،ر يف كل ينل ال فصيلية،فيعرف اللالب هبذه املرحلة أصوخل اع قاده الصحيح بأدل ه 
واإلملام بعامة مسائل العلم الذي يدرسه. مث النلر إىل  املسائل،إتقان أصوخل دراسة  مث  وي صورها،

 ،اعلمي   ايفهم املصللحات فيبين بذلك أساس  و  !،واسم أبيه الَسهاألدلة وحفلها كحفظ اللالب 
 .العلمي[ال أسيس  ]مرحلةولذلك َُسيت هذه املرحلة بـ 

ات يدرس يف هذه املرحلة الفرق الضالة وال به العلمي[ ]البناءوهي مرحلة  المتوسطة:المرحلة 
 عليهم.نقدهم والرد  وأصوهلم معاليت تس ند إليها مذاهبهم 

على ك ب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ويع مد اللالب هبذه املرحلة بعد اهلل 
ن "أهل السنة احملضة" فلم ي لوثوا بلوثات الذين هم م وغريها من أئمة أهل السنة امل أخرين 

فرق الضالة وان قدوا ال ، من الذين بيّنوا أصوخلء أو تأثروا بالفلسفة والكالمال أويل أو ال عليل أو اإلرجا
ل من كاـري العليم فيما خيص هذا ال أن، و ك ب شيخ اإلسالم على وجه اـصوص هبا مقاال م، و 

 :ومن أهم تلك الك ب -رمحة واسعة -على ك به ومؤلفاته تكلم بعد شيخ اإلسالم هو عالة 
 الواسلية واحلموية ل يخ اإلسالم والسفارية ألمحد السفاريين وال دمرية ل يخ اإلسالم مث الصواعق)

مام ابن القيم إلاج ماع اجليوش اإلسالمية على غ و املعللة واجلهمية لاملرسلة على اجلهمية واملعللة و 
). 
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للنلر يف   ية[ اليت يكون فيها اللالب مؤهال  العلم االنلالقةوهذه ]مرحلة  المتقدمة:المرحلة 
ح ب   ل حقيق املسائل والرتجيويكون مؤهال   االع قادك ب األئمة امل قدم  الذين قرروا مسائل 

 األقواخل.
"اإلبانة  ،""أصوخل اع قاد أهل السنة للاللكائي منهجهم:ومن أهم ك ب امل قدم  أو اليت شرحت 

شرح السنة " "،بن أمحد لعبد اهلل"السنة  "،للخالخل "السنة "،لآلجري"ال ريعة  "،الكربى البن بلة
 االع قاد.هذه من أهم الك ب اليت يع مد عليها أهل السنة يف مبحث  ".للربهباري

املسائل  وهو البد من مالزمة شيخ ي رح لللالب وهنا اس وقفين أمر هام البّد من ال نبيه عليه أال
أ يف له العبارة امل كلة ويبّ  له خلأ املؤلف إن أخل اإلشكاخل، ويوضح وي يل عنه ويسهلها عليها،

ليهم وإن كان ممن يصعب ع صوابه.من كان شيخه ك ابه فخلؤه أكثر من  :فإنه كما قيل موضع،
حا م هم أو بعدهم فال يعج  حينئذ عن السماع إىل شرو الوصوخل إىل أهل العلم الرباني  بسبب قل 

 ليه.عوال واصل مع بعضهم عرب االنرتنت للرح ما أشكل  اإلنرتنت،الصوتية على شبكة 

 :دراس  ة الح   ديث
مث حفظ  ،اواس يعاب   احفل   زيادات ابن رجب يبدأ اللالب مبنت "األربع  النووية" املبارك مع 

فظ مث يبدأ حب "،مث "بلوغ املرام للبسام،وقراءة شرحها تيسري العالم  "،أحاديث "عمدة األحكام
 مسلم،نفرد به مث حفظ ما ا البخاري،مث حفظ ما انفرد به  الصحيح ،األحاديث امل فق عليها ب  

 الس ة.إىل حفظ زوائد الك ب  وين قل بعدها

 :دراسة مصطلح الحديث
من خالله و  والرد،علم مصللح احلديث هو علم يُعرف به حاخل الّسند واملنت من حيث القبوخل 

ي عرف اللالب على املصللحات احلديثية اليت وضعها أهل العلم فيس ليع ال ميي  ب  احلديث 
مث  ،اوفهم   ا"البيقونية" حفل  ـ يبدأ اللالب مبصللح احلديث ب ،…الصحيح من الضعيف املعلوخل

مث "ن هة النلر البن حجر" و "املوقلة للذهيب" مث "إرشاد طالب  "،مة قصب السكر للصنعاين"منلو 
 شرحه.احلقائق للنووي" مث "الباحث احلثيث البن كثري" مع 
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 :دراسة ال  ف  ق  ه

ألحكام" الذين يك فون بالك ب احلديثية كك اب "عمدة ا املعاصريندراسة الفقه على طريقة بعض 
ه يف الفق ابل إن من أراد رسوخ   !،هذه اللريقة لن تبين ملكة فقهية للالب العلم "،أو "بلوغ املرام

مث إذا ضبط املذهب وحفظ أدل ه ين قل إىل دراسة الفقه املقارن  البّد حينئذ من أن ي مذهب أوال  
 اء.الفقهويللع على اخ الف 
 ين قل ملرحلة مث فيحفله،من خم صرات املذاهب كمخ صر اـرقي عند احلنابلة  افيدرس خم صر  
والبّد  لفقه،ايبدأ بدراسة أصوخل  بأدل ها،فاذا أتقن املذهب وحفله املسائل  .مثال  أعلى فيدرس ال اد 

أي: مرحلة - اأيض   ذهوه بعد،من دراسة األصوخل اليت س ؤهله للنلر والرتجيح ب  أقواخل الفقهاء فيما 
ن قدامة" مث "روضة الناظر وجنة املناظر الب ،مثال  "رسالة السعدي"  ي درج هبا فيبدأ بـ -دراسة األصوخل

أ فاذا ضبط األصوخل يللع على الفقه املقارن ويقرأ أقواخل املذاهب ويبد "،مث "ال حرير للعالء املرداوي
 اهلل.إن شاء  يه افقم هذا الربنامج وأمته يكون إذا ال    بالرتجيح،

ب علم؟ ال لكن طال ،امثقف  على الك ب احلديثية فقد تصنع  واالع مادأما الدراسة الع وائية 
 أظن!

 :دراسة أصول الفقه
وآراء عد فلكل مذهب قوا !،ال على طريقة واحدة م عددة،أصوخل الفقه صيغت بأساليب وطرائق 

ولعله من أبرز أسباب  ،اي  فقه اا وتباين  األصوِل أن ج اخ الف   وذلك االخ الف غريه،متّي  هبا عن  أصولّية
 .ن تيمية " الباليت ُجَُِعْت يف ك اب "رْفع املالم عن األئمة األعالم-لفقهية اخ الف املذاهب ا

"الكوكب املنري" للف وحي و "العدة" أليب يعلى و "روضة  احلنابلة:ومن أهم مراجع األصوخل عند 
"مي ان  و"أصوخل السرخسي"  وعند األحناف. للموفق ابن قدامة وكذلك "ال حبري" للمرداوي الناظر"

صوخل يف و "احمل لل اطيب،"املوافقات"  املالكّية:وعند . و "أصوخل الب دوي" للسمرقندي،األصوخل" 
 أصوخل و "اإلحكام يف لل افعي،"الرسالة"  ال افعية:وعند  العريب.أصوخل الفقه" أليب بكر بن 

 و "إرشاد الفحوخل" لل وكاين. لآلمدي،حكام" األ
ك ب "أصوخل الفقه" اليت صنفت على طريقة أهل السنة واجلماعة والسلف يف االس دالخل   مالحلة:

ت قيقاته و أصوخل الفقه ُدسَّت فيها دسائس كثرية من علم الكالم  وأكثر ك ب ،اجد  واالس نباط قليلة 
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د فالب لذا: لم،العحىت ع ت الك ب ذات املنهجية السليمة يف هذا  منه،هذا العلم ما ليس  وأُدخل يف
لكي  ملؤلف،ومذهب ايف "أصوخل الفقه" أن يعرف منهجية الك اب  اللالب العلم قبل أن يقرأ ك اب  
 ن.واملعاصريأب لي هبا الكثري من امل أخرين  واملنلق اليتيسلم من لوثات علم الكالم 

 :أصول الفقهو  الفقه
هو مموعة من األحكام ال رعية العملية املس فادة من خلاب ال كليف  باخ صار: ":ه"علم الفق

 اإلباحة.مبا يق ضي الوجوب أو ال حرمي أو الندب أو  املكلف،ال رعي امل علق بفعل 

 لفقهية،اأما "علم أصوخل الفقه" فهو علم يس عان به على ال وصل إىل معرفة األحكام ال رعية 
كالقاعدة   ملسألة،اي وصل هبا الفقيه إىل احلكم ال رعي يف  واألصوخل اليتهو مموعة من القواعد  أو:

ما  جوهبا،بو من ال ارع على مسألة حكم  [ا]أمر  األصولية "األمر يق ضي الوجوب" فإن رأى الفقيه 
 ظاهره.مل يأت صارف يصرف ذلك النص عن 

 إجارته، زكاته، مه،صيا صالته،كأحكام   باملكلف،علقة الفقيه يبحث يف األحكام ال رعية امل  :اإذ  
ا ون الفقيه فقيه  فال يك تقدم.يبحث بالدليل الكلي الذي تثبت به األحكام ال رعية كما  واألصوِل:

ىل اس فادة األحكام اليت ي وصل هبا إ وأصوخل االس نباطبالقواعد الكلية  اا ملم  ا حىت يكون أصولي  م هد  
 العملية.ال رعية 

كانت أهية علم "أصوخل الفقه" الذي ال يس غين عنه م هد لفهم األدلة الكلية وكيفية   ومن هنا
بل وال  ل رعي،ااس نباط احلكم الفقهي وال قاض ل لبيق األحكام وفق تلك األصوخل ليحقق املقصد 

ليل دتدريب العقل على ال  ":إذ من فوائد دراسة "أصوخل الفقه ،اعموم  يس غين عنه طالب العلم 
وبناء شخصية  قي،املنلوغري ذلك من ضروب العمل ال عليلي  وسرعة االس ن اجية، والرتجيح،واملقارنة 

 ال رعية.م  نة تعرف كيفية ال عامل مع النصوص 

 :دراسة النحو
فهو من امل ون  ،"هلذا العلم فدونك "منت اآلجرومية اا يف علم النحو وال متلك ُأسس  ئ  إن كنَت ُمب د

َقن  فإن ضبل ه ضبل   للمب دئ ،املم ازة املباركة  ملحة اإلعراب ـ "كفان قل بعده لألعلى منه   اا ُم ـْ
بلت األلفية فإن ض "،مث يف هناية امللاف "ألفية ابن مالك "،مث "قلر الندى البن ه ام "،للحريري
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 ليوتيوباوهلذه امل ون شروحات صوتية على  أهله.فقد أخذت حبظ وافر من علم النحو وصرت من 
 إليها.بإمكانكم أن تس معوا 

بل  ينئذ،حتقومي اللسان وضبط خمارج احلروف فلن تكفيك الدراسة النلرية للنحو  وإن أردت
 س قيموال عر يفإن القارئ يف ك ب األدب  والقراءة،البد من كثرة السماع للخلب واحملاضرات 

 .ال قوميمث تأيت دراسة علم النحو املنهجية ل  ّم  لسانه،
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 فوائد وإرشادات
 :العلملطالب  نصيحة

ن تلج قبل أ وضوابله،عليك بك ب آداب طلب العلم  العلم:نصيحة لكل مقدم على طلب 
جامع " :البابودونك أهم ما صنف يف هذا  آدابه،فال ختض حبر العلم دون أن تقرأ ك ب  الباب،

للخليب  "امل فقهو  الفقيه"البن ُجاعة،  "السامع وامل كلمتذكرة "البن عبد الرب،  "بيان العلم وفضله
 زيد.لبكر بو  "حلية طالب العلم" البغدادي،

 :ثانية نصيحة
هلل  ألن غاي ك يف الللب ليس ال صدر وإمنا ال عبد وكرر،بل رك   العلم،ال تس عجل يف طلب 

برفع اجلهل عن نفسك، مث رفعه عن اآلخرين، واملس عجل البد وأن تكون ني ه دخيلة ألنه يرغب 
 ناخل.وسيفوته االثن  فال ال أصيل حصل وال ال صدر  وال صدر،اللهور 

 :ثالثة نصيحة
هل  ا أوال  فانلرو  العموم،املب دعة على وجه  إن أردمت الرد على قوخل من أقواخل ..إخويت األفاضل
 عنه[،وت الباطل بالسك ]أمي وا بقاعدة:فإن كان غري م  هر فاعملوا حينئذ   ال؟القوخل م  هر أم 
من غري ذكر لقائله "إال إذا دعت احلاجة إىل ال حذير  ]القوخل[فاك فوا بالرد على  اوإن كان م  هر  

إذا أشرقت مشس ف بضده،فإمنا الضد يُعرف  بدع ه،ما يناقض  ببيانواك فوا أهلوا قوله  أو ".منه
لك أحسن ذ الباطل،وإذا ُعرف احلق بلل  اس دالخل،عاد النهار يف قر إىل  الفجر بلل الليل وما

 واهلل أعلم. ،اش ات  ال إ وال ي يدهمففيه درء ملفاسد القيل والقاخل وإشغاخل املسلم  مبا ال ينفعهم  وأقوم،

 شائع فاحذره! خطأ

من األخلاء اليت ت يع عند بعض طلبة العلم أهنم يقضون األوقات اللواخل يف تكرير َساع 
، من العلم اع بذلك أعمارهم وما حيّصلون شيئ  ، ف ضيامل ون املخ صرة على أكثر من شيخشروحات 

اته سياته ومفردافال بد أن تكون فرتة دراسة امل ون فرتة مرحلية الغرض منها تعلم أصوخل العلم وأس
، مث بعد وم الغايةاهلل تعاىل على فهم عل يس عان به بعد اا جيد  ا علمي  وضبط علوم اآللة فيبين أساس  
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 ، مع الرجوع قيق املسائل يف ك ب امل أخرين وامل قدمحتذلك ين قل إىل القراءة الذاتية وجرد امللوالت و 
 .يف البحث والقراءة اا منضبل  ويضعوا له منهج   ه عنهطلبة العلم إذا طرأ عليه اس  كاخل في يلو للعلماء و 

 !أال تُعطى المختصرات أكثر من حقها ينبغي

ينبغي أال تُعلى املخ صرات أكثر من حقها فالذين ي وسعون يف املخ صرات ويليلون يف شرحها 
مليسرة ا وبسط معانيها إمنا هم بذلك قد خرجوا وبعدوا عن غرضها الذي ألفت ب لك اللريقة املخ صرة

للسأم الذي قد  اوجتنب   االب دائيةمراعاة  ملرحل ه  معه،ال خفيف على اللالب وال درج  وهو: ألجله،
بعضهم شرحه  إال أن الع ر،... ك اب يسري صغري ال ت جاوز صفحاته فاآلجرومّية مثال   يصيبه!
 الب دائي ه! وهذا غري مراع   املب دئ!وكأنه يريد أن يس عرض عضالته على هذا اللالب  !،ادرس  بس   
 !!سيجلب السأم والنفور للالب العلمباللبع 

السّلم وينبغي أن يراعى ال درج يف الكم و  الب ة،لذلك فاإلطالة ب رح املخ صرات غري حممودة 
أن يا طالب العلم ال تُثقل على نفسك وال خترت السالسل  تقدم:ومقصدي من كل ما  العلمي.

 اصعده كذا وآِت الُسلم من أوله مث  معك،بل اخرت ما ي ناسب  االب دائيةاللويلة وأنت يف مرحل ك 
وال تقف  مرة واحدة ألعلى ُسلمة ف ق حم امللوالت واملوسوعات وتنلر يف اـالفيات  سلمة،سلمة 

ينها خُي ى فح إليها،يؤهلنك لصعود هذه السلمة اليت رمت الصعود وأنت قد تركت ُسلمات ُكن س
 !!ويكون مآلك اـسران واالضلرابعليك السقوط من الُسّلم في لقفك منه ال يه 

 :العلمطالب  وقت
فيجب أن حيرص متام احلرص على أن يس ثمر كل  ميلك،الوقت للالب العلم هو من أغلى ما 

فإن كل  نفع،بوأال يسرف يف الوقت ويضيعه يف األمور اليت ال تعود عليه  العلم،دقيقة متر يف طلب 
ة فالبد أن يقلع ما يقدر عليه من العالئق ال اغل عنها،ساعة متضي من عمره ال بدخل هلا وال عوض 

كان بعض   وىل؟فاألإدارة الوقت وترتيب األولويات األوىل لعلم وامللهيات و والعوائق املانعة عن طلب ا
 !!ب العلمي منون لو أن الوقت يُباع يف السوق في رتوه للل  السلف

 :اْحَذرْ 
ا صحيح   اوأن ي علم املسائل ويضبلها ضبل   األصل أال ي كلم العبد إال يف حدود علمه ومعرف ه

يه قرره السلف واـلف وأُجع عل وهذا ما صغرت،قبل ال حدث هبا واـوض يف غمارها مهما  اتام  
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ا َحاَلخل  َوَهَذا تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُ ُكُم اْلَكِذَب َهذَ  َواَل ﴿قاخل سبحانه:  العصور،املسلمون على مرِّ 
َمَ اع  قَِليل  َوهَلُْم ( 16) َحرَام  لِ َـْف َـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يـَْف َـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحونَ 

ئل مبُدهلّم املسا فإن كان هذا ي مل أبسط املسائل فما بالكم ،]117-116 ]النحل: ﴾َعَذاب  أَلِيم  
 وخلري القضايا؟

ولعل من أبرز تلك املسائل هي مسألة ال كفري اليت ترأس الكثري من اجلهاخل الكالم هبا فقرروا ما 
ولقد رأيت منهم كما رأى غريي من اجلرأة على  وبصرية،أدىن علم  تراه عقوهلم ووافق هواهم دون

 دخل الواحد منهم وقد يس اـلري!وال  هي واهلوى ال يء  واإلف اء بال لذذال وقيع عن رب العامل  
 ...مقيدها، وال مق ضى األمر والنهي وال مللقها من خصوصها،يعرف عمومها من  ونصوص البأدلة 
 .إخل

 كفاه،اه  واحد منهم ي مىن لو أن أخ كل  ووجال   اا اسُ ف وا ي دافعون الف يا ورع  إذ كان السلف 
 !!امل فيقهون شهوة  وَُسعة  ورياء  مث ي هافت إليها اليوم اجلهالُء 

 :تخطئأن  اعيب   ليس
فال يسلم  ؟ فاـلأ صفة مالزمة لكل إنسان دون املعصوم ومَل العيبليس عيبا  أن ختلئ! 

ن االعرتاف ع اس نكف  عن احلق م اا مس كرب  وإمنا العيب يف أن تكون معاند   الب ة!من اـلأ أحد 
 ما) :قاخل: قاخل رسوخل اهلل  فعن أيب هريرة  فوقك.بغللك أو أخذ احلق ممن هو دونك أو 
 .(2) (ال عّمدأخ ى عليكم اـلأ ولكن أخ ى عليكم 

ِمِه، الَقاِصُد ِلَوجِه الّله اَل خَيَاُف أَن يُنَقَد َعَليِه َخَلُل يِف َكاَل « قاخل:ورحم اهلل ابن الوزير اليماين ح  
اه، بَل َواَل يـََهاُب أَن يَُدخلَّ َعَلى بُلاَلِن َقولِِه،َ بل حيُِْب احَلقَّ ِمن َحيُث أَتَاه، َويَقَبُل اهلَُدى ممَّن أَهدَ 

 من ى األقواخل القبيحة، وصديقك من أصدقك الَخاَشَنةُ باحلّق والنصيحة أحب إليه من املداهنة علامل
 .(3)»صدقك

 :خطر اإلفتاء بغير علم

                                                             
(، واحلاكم يف 3226) و( 3222: )يف صحيحه برقم ، وابن حبان(9832: )ورقم( 9810: )برقم شعب اإلميانأخرجه البيهقي يف  (2)

 .»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب«(، وقاخل: 3970: )برقم "مس دركه"
 .العواصم والقواصم (3)
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 البلغاء،، الفقهاء، الفصحاءوهم  -اُجيع   -كان الصحابة وال ابعون ومن جاء من بعدهم 
في دافعون على أما يف سنواتنا اـّداعات هذه  كفاه،أن لو أخاه   ويود أحدهمي دافعون الف وى 

 !! فما أجرأهم وأجسرهم على اهلل!ورعاعهمجهلة القوم  ؟!الف وى! وَمن

 :بالهوىالتكفير  خطر
تكفري « :اإلسالم!! قاخل شيخ يف الكفر األكرب املخرج من امللةبال تأويل يقع  امن كفر مسلم  

ومع هذا إذا  (هبا أحدهاإذا قاخل الرجل ألخيه: يا كافر، فقد باء ): املؤمن كفر، كما قاخل النيب 
بناء  على هوى أو خصومة وقعت بينهما أو حقد أو غل  افمن كفََّر مسلم   .(4)» مل يكفرم أوال  قاهلا 

أمَْيَا َرُجل  « :أو حسد فليعلم بأنه قد وقع يف ناقض  من نواقض اإلسالم وكَفَر للاهر قوخل النيب 
 وقلمه.فليجدد إسالمه وليمسك عليه لسانه  ،(5)»يَا َكاِفُر. فـََقْد بَاَء هِبَا َأَحُدُهَا أِلَِخيِه:قَاخَل 

 :األعمىالعلماء والتقليد  عبادة
عل احلق عض الرجاخل الذين جاب لي البعض من طلبة العلم بداء ال عصب وال قليد األعمى لب

 فال خيرج عن أقواهلم وآرائهم وإن تبّ  باحلجج القاطعة والرباه  الساطعة أن قوهلم يف فيهم، احمصور  
 !ورسولههاتيك املسألة قوخل خالف قوخل اهلل 

ه األدلة من مث سردت ل !،أخلأ ال يخ يف هذه املسألة ال يخ:ولئن قلت ألحد امل عصب  لذلك 
الدنيا  ؟! مث أقامأأنت أعلم من ال يخ فالن وقاخل:فما جتد منه إال أن عبس وجهه  والسنة،الك اب 

وهذا باللبع ليس من م ابعة أهل العلم وليس  اـلأ!وكأن ذلك ال يخ قد ُعصم من  يقعدها،ومل 
نو إسرائيل من هو ع  ما وقع به ب وإمنا هذا الب ة،ال قليد الذي أجازه أهل العلم "بضوابله ال رعية" 

كيف كانت الربوبية يف   العالية:قلت أليب « أنس:قاخل الربيع بن  ان!والرهب وتقديس لألحبارعبادة 
نسبق  قالوا: لنفكانت الربوبية أهنم وجدوا يف ك اب اهلل ما أمروا به وهنوا عنه   قاخل: إسرائيل؟بين 

ك اب   رجاخل، ونبذواالفاس نصحوا  لقوهلم،فما أمرونا به ائ مرنا وما هنونا عنه ان هينا  ب يء،أحبارنا 
 .(6)»ظهورهم وراء اهلل

                                                             
 ((.505/ 4) سعود بن حممد جامعة ط) النبوية السنة منهاج (4)

 (.3146) وأمحد ،(1324: )برقم الرتمذي وعند، (60: )برقم مسلم وعند ،(6104)و( 6103: )برقم البخاري عندم فق عليه،  (5)
 ((.420/ 11) هجر ط) جامع البيانرواه ابن جرير يف  (6)
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ا قام فيهم مل وأشخاصهم وإمنافلاعة العلماء عندنا حنن مع ر أهل السنة واجلماعة ليست لذوا م 
وهذا هو  ينا،علهلم  وال اتباعوخالفوا النص ال رعي فال طاعة  أخلأوافإن  ورسوله،من العلم باهلل 

سرائيل وشرك اللاعة وعبادة وتقديس بين إ للعلماء،الفارق ب  اتباع عوام املسلم  وطلبة علمهم 
 والرهبان.لذوات األحبار 

د عليه وكل عامل يؤخذ قوله إن وافق به الك اب والسنة وير  فقط!فاللاعة املللقة هي هلل ولرسوله 
 إن خالف به الك اب والسنة!

 :تَأما   لْ 
 وذلك يكون [منه  ]اـوفتعاىل إمنا هو  وطاعاته هللإن أصل ال  ام العبد يف ُجيع عباداته 

  ري،الب وإدراك العقلتفوق تصور  وقدرة كبريةمن قوة وحكمة  من خالخل معرف ه ومعرفة ما ميلكه 
َا﴿ تعاىل:ودليل ذلك قوله  إمنا «قاخل ابن كثري:  ،]28فاطر: [ ﴾اْلُعَلَماءُ خَيَْ ى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه  ِإمنَّ

علماء العارفون به؛ ألنه كلما كانت املعرفة للعليم القدير العليم املوصوف خي اه حق خ ي ه ال
بصفات الكماخل املنعوت باألَساء احلسىن كلما كانت املعرفة به أمت والعلم به أكمل كانت اـ ية له 

ن م والقدرة والقوةانسان أن يس  عر تلك العلمة واحلكمة  ومُيكن ألي قلت: (7)»أعلم وأكثر
 خلقه.أن ي فكر يف كيفية  كر يف آياته ويكفي االنسان حىت يعرف علمة اهلل خالخل ال ف

كيف   -بحانهس-ينلر إىل هيئ ه اجلسمانية يعجب من قدرة اهلل فحينما ي أمل أحدنا بنفسه و 
لكل منها عمل  اسريها يف اإلنسان بنلام دقيق جد  ال راي  كيف خلق الع  ورزقه النلر، األنسجة و 

يكلي العلمي، اجلهاز اهلاجلهاز ال نفسي واجلهاز اهلضمي واجلهاز العصيب واجلهاز املناعي و  خاص به،
-ق ضت حكم ه بل ا -حاشاه- وخيلقه هال   اإلبداع العليم مل يرتكهمث بعد هذا اـلق وال صوير و 

ع له ر حقق هبا مصاحله وتكفل ضرورياته وتوفر حاجياته، ف أن شرّع له من األحكام ما ت  -سبحانه
من األحكام  س ُجلة، وجعل لكل واحد  من هذه اـمما حيفظ عليه دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله

ب إلميان وما يرتتادين شرع إلقام ه إجياب ال وحيد و ، فال هتكوينه وتكفل حفله وصيانتكفل إجياده و 
يل قبة يف سبيقف ع ، وشرع حلفله وكفالة بقائه اجلهاد وحماربة منعليهما ويرتفع منهما من أحكام

ل واج وال ولد . والنفس شرع إلجيادها االدعوة إليه ومن يفنت الناس وعقوبة ق ل املرتد وق ل املب دع

                                                             
 ((.482/ 6) العلمية ط) كثري  ابن تفسري انلر (7)
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صاص من ضروري اللعام وال راب واللباس وإجياب الق ما يقيمهاإجياب تناوخل  وحلفلها شرّعوال ناسل 
املاخل شرع و  ليها.عدفع ضرر الصائل واملع دي وحترمي اإللقاء هبا إىل ال هلكة وإجياب  والدية والكفارة

 ه حترمي السرقة ، وشرع لصونه ومحايحة املعامالت وال جارة واملضاربةل حصيله إجياب السعي لل رق وإبا
 لف ماخل خل الغري وتضم  من يوحترمي الربا والغش وأكل أمواخل الناس بالباطل وإتالف ما ،وحد القلع

ال نا وإجياب السرت  صونه حترميالعرض شرع لحترمي املسكر واملخدر، و  شرع لصونه وحفله ، والعقلغريه
خم لف أنواع  يف ااألجنيب، وشرع أحكام  وال حدث مع  واالخ الطاحلجاب وحترمي ال ربج والسفور و 

ذه ، وهب هوري للناس بإجياده وحفله ومحايالعبادات واملعامالت والعقوبات تقصد إىل كفالة ما هو ضر 
اعت ضما أهلت أو تُركت عمت الفوضى و  إذالم حياة اإلنسان وت حقق مصاحلهم، و األحكام تن 

 وان  ر الفساد كما هو حاصل اآلن. احلقوق

اـ ية و فسيثمر لك ذلك ال أمل ال ذلل له  خالقك،تأمل بعلمة وقدرة وحكمة  اهلل!ف أمل يا عبد 
ال أمل  ومن مثرات »ربهمل يكن له بد إال أن خي ى  املعرفة،عرف علمة اهلل حق  من« قيل: منه..

من تأمل أَساء اهلل وصفاته وتعلق قلبه « :قاخل ابن القيم  تعاىل، اهلل حمبة هي: وقدرة اهللبعلمة 
اجلوزي:  وقاخل ابن ،(8)»عنهاا ال يعرب هبا طرحه ذلك على باب احملبة، وف ح له من املعارف والعلوم أمور  

فينبغي االج هاد يف طلب املعرفة باألدلة، مث العمل مبق ضى املعرفة باجلد يف اـدمة لعل ذلك يورث «
 .(9)»ووافقراهاحملبة... ذلك الغىن األكرب، 

أشغل حب  وقدرته وحكم هإليها وتأمل بعلمة اهلل  ورام الوصوخلفإذا مشر العبد إىل تلك املن لة 
مل يكن شيء أحب إليه منه، ومل تبق « :قاخل ابن القيم عداه، كل ما  وخلى منهاهلل كل مساحة قلبه 

ُسبحانك  طال  ربنا ما خلقت هذا با (10)»له رغبة فيما سواه إال فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه
 .النارفقنا عذاب 

 :الِكرامِ ِم َعن َأْهِل الِعلِم َّلالم رَفعُ 
إن اـلأ يف اللغة أو اإلعراب أو الوقوع يف الّلحن ال يقدح يف علم العامل أو طالب العلم دام أن 

 اإلعراب إمنا هو قالب للجوهر والعربة ليست بالقالب وإمنا بالقلبأصوله ُسنية  سليمة  ، فالكالم و 

                                                             
 ((.286/ 1) العلمية ط) السعادة دار مف اح (8)

 (.110/ 1) القلم ط) اجلوزي البن اـاطر صيد انلر (9)

 ((.406/ 1) العلمية ط) امل  اق  ون هة احملب  روضة (10)



 ُمؤسَّْسِة رَِماح   | 15

َفْيِقُهوَن  َـ وامل اجلهلةاجلوهر أال وهو املنهج السليم والعقيدة الصحيحة، وليس كما يفعل  الذي حيوي
باجلهل وجيعلون  موه، فري ا صدر من عامل أو طالب علما أو حنوي  ا إذا َسعوا خلأ  لغوي  الذين يلريون فرح  

در للكالم يف ل صيوجب القدح يف ذلك العامل أو طالب العلم وي عمون بعدم أهلي ه ل االّلحن عيب  
وخُل الّلغة مل يسلم أحد  من علماء ال ريعة وال ُفحُ عامل  ، ولو عملنا مبقولة أولئك امل املسائل ال رعية

قد أُسقط يف علمه  األدب إالَّ و من أهل العلم و  اوال أعلم أحد  «: العربية حىت!، قاخل اإلمام ابن ق يبة
د أخذ ق وأيب زيد  وَأيب ُعبَـْيدة َوسيبوْيه... وكاألئِمَِّة ِمن قرَّاء القرآن واألئمَّة من املفسِّرين  كاألصمعيِّ 

م يقع االح جاج هباس على الْ عراء يف اجلاهلية واإلسالم اـلأ يف املعاين واإلعراب وهم أهل الْلغة و النَّ 
افظ اـليب البغدادي يف ك ابه احل وقاخل اإلمام، (11)»النَّاسفهل أصحاب احلديث إالَّ كصنف  ِمن 

ال يعاب اللَّحن على « قاخل:النَّسائّي أنَّه " بإسناد صحيح عن أيب عبد الرمحن "الكفاية يف علم الرواية
 .(12) »دِّث احمل وغريهم منأنس  وسفيان ومالك بناحملّدث  فقد كان اَساعيل بن أيب خالد يلحن 

  ،(13)»حنيفةالناس يف الفقه عياخل أيب « ال افعي:الذي قاخل فيه اإلمام  وهذا أبو حنيفة النعمان 
 أخرج اـليب يف الفقيه وامل فقه ،كان كثري اللحن واـلأ يف اللغة وتواتر هذا عن أيب حنيفة 

َسع أبو عمرو أبا حنيفة ي كلم يف الفقه ويلحن! فأعجبه كالمه واس قبح «بإسناده إىل املازين قاخل: 
سانك من لحلنه، فقاخل: إنه ـلاب لو ساعده صواب! مث قاخل أليب حنيفة: إنك أحوج إىل إصالح 

ا  هبُت عامل ما«يف ك اب الفقيه وامل فقه عن األصمعي قاخل:  اوأخرج اـليب أيض  ، (14)»الناسُجيع 
. اا وأي ملر  لرنا ملر  مُ  يقوخل:حىت حلَن فذهبت هيب ه من قليب، وذلك أنين َسع ه  اك  قّط ما هبتُ مال

ه كيف أصبحت؟ كنا إذا قلنا ل  الرمحن؟فقلُت له يف ذلك، فقاخل: كيف لو قد رأيَت ربيعة بن أيب عبد 
وهذان وغريها هم ، (15) »وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة  يق دي به يف اللحن!خبري ا خبري ا...  يقوخل:

من األئمة اجمل هدين امل هورين الذين عاشوا يف عصر الفصاحة والبالغة وليس يف زماننا هذا الذي 
 العربية! ونسوا اللغةتعّجم فيه كالم الناس 

                                                             
 (.(1/135م. اإلشراق ) –)ط املك ب اإلسالمي تأويل خم لف احلديث  (11)
 (.187/ 1) العلمية ط) الكفاية يف علم الرواية (12)
 (.456/ 1) احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر انلر (13)

  ((.55/ 2) اجلوزي ابن ط) الفقيه وامل فقه (14)
 ((.55/ 2) اجلوزي ابن ط) الفقيه وامل فقه (15)
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يف تعلم  لكل الحن أو نس ه  باللغة العربية أو نريد ال  هيد ا يعين أنَّا نريد أن نف ح خمرج  وهذا ال
لى فهم النصوص علوم اآللة اليت يس عان هبا ع ومن أهمبل اللغة العربية وعاء املعرفة  ،اأبد  بية اللغة العر 
 رجتاِل.خاصة  يف اـلاب اال العرب؛ولكن الّلحن واـلأ أمر طبيعي مل يسلم منه أقحاح  ال رعية،

وأصوخل ال وحيد للعقيدة و  اكان مضيع    مث ال ينفع الرجل علمه باللغة العربية وضبله لإلعراب إذا
 .(16)»كْله، وعمله حلَْن   حرف اتـَْلَقى الرجل وما يلحن « دينار:السنة واجلماعة! قاخل مالك بن  أهل

هم أنفسهم  بة العلموطلَفْيِقِهْ َ الذين يُعيبون على العلماء  صيبة األعلم أننا جند هؤالء املوامل
 والعلماء!لم مث هم ي كلمون يف طلبة الع وإمالء ، االعربية إعراب  جيهلون أبسط قواعد وأ ديات اللغة 

 يا صـــــــــــاحب العقل القصـــــــــــري ماله

ـــــــــــــي ـــــــ ـــــــ  فإذا أتاك النقل من قوخل النبـ

ــــــا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  فدع ال فيقه وال حذلق جانبـ
  

 

ـــــــر ارفق    ــــــــ ــــــــ ــــــــ  بنفسك يا فىت ال تفجـ
ـــــر ــــــ ــــــ ــــــ  أو صحبه أمسك فذاك األوقـ
روا ــــــــــّ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  وال م مبا قالوا وما قد عبـ

 
 بالعزيمة؟إن عملتم بالرخص فمن يأخذ  يا طَّلب العلم  

صنف ك موه و  به،من عواقب اجلهر  اصنف ك موه خوف   ها:إن الذين يك مون احلق على صنف  
جاءت  ن الكرمي محلة شعواء على الصنف ، فلقدوقد محل القرآ ومنافعهم.ألنه ي عارض مع مصاحلهم 

غه للناس ورفع ا آتاهم اهلل تعاىل وأمرهم ب بليين يك مون مالوعيد ال ديد ترتى يف الذآيات ال حذير و 
ْن بـَْعِد َما بـَيَـّنَّاُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُ ُموَن َما أَنـْ َْلَنا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َواهْلَُدى مِ ﴿: اجلهل عنهم، فمنها قوله تعاىل

ِعُنونَ لِلنَّاِس يِف اْلِكَ اِب أُولَِئَك يـَْلَعنُـُهُم اللَّهُ َويـَْلَعنُـُهُم  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُ ُموَن ﴿ :قولهو  ،]159البقرة: [ ﴾الالَّ
اَر َواَل يَُكلُِّمُهُم اللَُّه َما أَنـَْ خَل اللَُّه ِمَن اْلِكَ اِب َوَيْ  َـُروَن بِِه مَثَن ا قَِليال  أُولَِئَك َما يَْأُكُلوَن يِف بُلُوهِنِْم ِإالَّ النَّ 

أُولَِئَك الَِّذيَن اْش َـَرُوا الضَّاَلَلَة بِاهْلَُدى َواْلَعَذاَب  (174)يِهْم َوهَلُْم َعَذاب  أَلِيم  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُ َكِّ 
 ملاعن،إذ جّر هؤالء بسكو م على الدين ، ]175-174البقرة:  [﴾بِاْلَمْغِفَرةِ َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ 

وكفرهم عاىل يف جهل ُجوع غفرية بدين اهلل ت ايسي  رئ اممّا كان سبب   ومنافعهم،مصاحلهم  وحرصوا على
 .جهال   به

                                                             
 (.151: )برقم(( 91/ 1) اإلسالمي املك ب ط) البغدادي للخليب العمل العلم اق ضاء انلر (16)
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وك مان  األخذ بالرخص اين وال وحيد فعندئذ ال جيوز أبد  الد وبعدت عنفكلما احنرفت األمة 
 األمة،و هذه احلالة يُع رب جرمية كبرية يف حق الدين  والسكوت يفإذ أن الك مان  اهلل،احلق وما أن خل 

 يه  فلر او األمة من يبّ  هلا  وال جتد وينصره ويصدع باحلق،ن من يقوم بأمره حيث ال جيد الدي
يغرق الناس يف   والنجاة حسفينة ال وحيد  ويُركبها يفاحلجة  ويقيم عليها ويوقظ م اعرهااملن كسة 

 واللواغيت. وعبادة األندادجلج ال رك 

در بالعامل الذي جي الفنت؛للناس يف زمن  على من محلوا أمانة العلم أن يبلغوها الذلك فكان ل ام  
ذى الدعوة على نفسه بالع مية ويصرب على أ وأن يأخذوطالب العلم فيه أن يرتك ال  بث بالرخصة 

 نصوص الواردةوال ظهورهم،اجلالد على  ولعبت سوطكما صرب قبله من العلماء الذين أُوُذوا   اهلل؛إىل 
 كثرة.اد حيصيها العاد  يف الصرب على األذى يف سبيل اهلل ال يك

 :الهوىالحق وصاحب  طالب
 والنصوص كذاخالفت من األدلة  وكذا أوبدليل كذا  ؛»أخلأت« احلق:إذا ما قلت للالب 

عن احلق  كيف ال وهو باحث  إياه، وحيبك لنصحكيفرح  ويرجع ولرمبافإنه سرعان ما ي وب  وكذا،
 احلق.ف لك هي عالمة طالب  أخذها،املؤمن أينما وجدها  واحلكمة ضالةوطالب له 

والرباه  من األدلة  وسردت لهخلأه  وبينت له »أخلأت« اهلوى:بينما إن قلت لصاحب 
 وي  د،ب بل ولرمبا يغض وي جاهلك، وسيعرض عنكالصرحية القاطعة فإنه لن يقبل منك  احملكمة

 اهلوى.احب المة صف لك هي ع!! أن ت همه بالنقص وال يرضىفهو يلن أن عقله كامل متام الكماخل 

 :المقيدالمطلق على  حمل
احلكم ذاته يف موضع آخر  وورد مللق،فيه  للفظنص شرعي أو حكم قرره العلماء ا وردا إذ

العلة  و ،ام حد  فيهما ردالوا لحكما كان بأن احد او لنصينا موضوع كان نفإ بقيد، ولكن مقيد
مقررة عند علماء  وهذه قاعدة ،لمقيدا على لمللقا ُحِمل ة،م حد لحكمها أصل اعلي ُبنياليت 

 مع ألنه لمقيدا هو لمللقا من دالمرا كان أي: املقيد[محل املللق على  ]قاعدةاألصوخل أَسوها 
 لمقيد.ا بقيد امقيد  لمللقا فيكون، ل قييداو باإلطالق الخ الفا ي صور ال ،لسبباو لحكما تحادا

ِن ِيرِ َعَلْيُكْم اْلَمْيَ ُة َوالدَُّم َوحلَُْم ا ُحرَِّمتْ ﴿ تعاىل:ومن أمثلة ذلك يف ك اب اهلل قوله  املائدة: [ ﴾ـْ
 العروق،و أي يفهم منه كل الدم حرام حىت الذي خيالط اللحم  ،مللق افهنا ورد لفظ ال حرمي  ،]3
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اِعم  يَْلَعُمُه ِإالَّ طَ ُقْل ال َأِجُد يِف َما أُوِحَي ِإَِلَّ حُمَرَّما  َعَلى ﴿ تعاىل:ال حرمي مقيدا  يف قوله  وجاء لفظ
والدم  باملسفوح،فُقّيد ال حرمي ، ]145األنعام: [ ﴾أَْن َيُكوَن َمْيَ ة  أَْو َدما  َمْسُفوحا  أَْو حلََْم ِخن ِير  

 الذبح.املسفوح هو الذي خيرج من الذبيحة عند 

 تقييد احلكمو إطالقهم تكفري امل وقف يف اجلهمية يف مواضع  العلم:ومن أمثلة ذلك يف كالم أهل 
 قيدوه.يف مواضع أخرى فيحمل ما أطلقوه على ما [ والفهمالعلم ] ــب

 .واحلمد هلل الذي بنعم ه ت م الصاحلات

 


